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Program of the session 
Day ONE: Monday 8th May 2023

 09:30: 
Opening ,Welcome  & Presentation of the trainer  
and the participants.  
Intro : What is artificial intelligence?  
Questions & Responses 
Break (10 minutes)
Why AI is changing the media industry
Understanding the main technologies 
Questions & Responses 
12:30: 
End of the first day

Day Two : Tuesday 9th May 2023
09:30:  
Deciding which AI tools can help your workflow
 Questions & Responses 
Break
The main opportunities and challenges of AI

Case studies from the media industry  (...ChatGPT)
Questions & Responses
12:30: 
End of the second day 

Day Three : Wednesday 10th May 2023
09:30:  
Strategies for implementing AI
Questions & Responses 
Break
Planning your next steps
Questions & Responses 
 Summary of the session
Evaluation of the session  
(Electronic Anonymous Survey)  
12:30: 
End of the session.

آخر أجل للتسجيل 

2023/04/23

لالتصـــال
الهاتف : 420 184 71 - 000 849 71  (216+)   

الفاكس: 101 843 71 - 054 843 71 (216+)   

 asbuacademy@asbu.net :العنوان االلكتروني

 www.asbuacademy.net: الموقع اإللكتروني

الجمهور املستهدف: 

مديرو األخبار بالهيئات 	 

اإلذاعية والتلفزيونية

رؤساء التحرير واملسؤولون 	 

عن األخبار

صحفيون مهتّمون بتطّور 	 

تطبيقات معالجة األخبار

املسؤولون عن هندسة 	 

قاعات األخبار

صحفيون من جميع وسائل 	 

اإلعالم

الجهة املتعاونة:

EBU Academy

نــوع الـدورة:  
 Zoom  عن بُعد عرب تطبيقة

 لغة العمل: 
اللغة االنجليزية مع الرتجمة 

الفورية من وإىل العربية

عدد املقاعد املتاحة : 20

 أوقات العمل : 

 (GMT AM) 12:30 - 9:30 س  

الهدف من الدورة: 

ميّكن الذكاء االصطناعي من توفري عّدة وظائف للصحفيني تتيح 

لهم إمكانية أمتتة عدد من املهام يف سلسلة انتاج األخبار.

تقّدم هذه الدورة إىل رؤساء التحرير والصحفيني مجموعة من 

املعلومات النظرية لفهم الذكاء االصطناعي واالمكانيات التي 

يوفّرها يف سلسلة االنتاج االعالمي السمعي البرصي.

محاور الدورة : 

انعكاسات الذكاء االصطناعي عىل قاعات تحرير األخبار. 1

كيف يشتغل الذكاء االصطناعي. 2

االنعكاسات عىل كل مراحل انتاج األخبار من البحث عن . 3

املعلومة إىل التثبت منها ومعالجتها

 الذكاء االصطناعي واألرشيف واالنتاج السمعي البرصي. 	

	 .(ChatGPT...) الذكاء االصطناعي والروبوتات

مدرب الدورة:

- األستاذ  Mark Egan خبري من أكادميية اتحاد اإلذاعات 

 (EBU Academy) األوروبية
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http://www.asbu.net/uploads/FCK_files/registration.pdf

